
 

 

EBC + 3 PASS 
19 วนั 18 คืน 

ออกเดินทางไดทุ้กวนั ไม่รวมตัว๋ระหว่างประเทศ 

 

 

 

 



 

EBC PASS+3 รหัสโปรแกรม +3: -A1-20DEBC PASS 20D19N
รวมอาหาร+บนิไปกลบัลคุลา 

วันที ่1  กรงุเทพ-กาฐมัณฑ ุ( Meal D) 
รับทา่นยังสนามบนิ พาทา่นเขา้ทีพั่ก หลงัจากนัน้ชอ้ปป้ิงอปุกรณเ์ทรคเพิม่เตมิ เลีย้งตอ้นรับทา่นดว้ยอาหารและการแสดงแบบ
เนปาล ี

วันที ่2  กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา(2840 เมตร) – พักดงิ(2610 เมตร) ( Meal B/L/D) 
เราจะเดนิทางไปยังสนามบนิลคุลาดว้ย Goma Airline ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีเทรคไปยงั Phakding  ทางเดนิสว่น
ใหญ่จะเป็นทางลง   

วันที ่3 พักดงิ(2610 เมตร) – นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิทางตอ่ไปยัง นามเชบารซ์าร ์วันนี้จะพบกับยอดเขา Thamserku  สูอ่ทุยานแหง่ชาต ิSagarmatha  
วันที ่4 นามเชบารซ์าร ์– คมุจุง – นามเชบารซ์าร(์3440เมตร) ( Meal B/L/D) 

 ปรับสภาพรา่งกายใหคุ้น้ชนิกับความสงู เดนิไปชมววิ ที ่Hotel Everest View เพือ่พบกับ Mt.Everest  
วันที ่5 นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร) ( Meal B/L/D) 

วันนี้ววิระหวา่งเสน้ทางจะเป็นววิพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse และ Everest  โชคดเีราอาจจะไดพ้บ
กับกวาง  

วันที ่6 เตงโบเช (3860เมตร)-ดงิโบเช(4350เมตร) ( Meal B/L/D) 

 เดนิตอ่ไปยังหมูบ่า้น Debuche จะเขา้สูล่ักษณะภมูปิระเทศแบบ Alpine ตน้ไมเ้ริม่นอ้ย สตัวท์ีพ่บแถวนีจ้ะเป็นพวกจามร ี(Yak)  
วันที ่7 ดงิโบเช (4350 เมตร)-ชกูงุ (4730 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เลอืกปรับสภาพที ่Chukung เทรคไปยัง ชกูงุร ิ(5546 ม.)พักทีห่มูบ่า้น ชกูงุ 

วันที ่8 ชกูงุ-คองมาลา (5535เมตร) – โลบเูจ (4910 เมตร) ( Meal B/L/D) 
  วันนี้จะขา้ม Kongma La ซึง่เป็นพาสทีอ่ันตรายและเดนิยากทีส่ดุ เมือ่ขา้มเสร็จเราจะไปพักที ่Lobuche  
วันที ่9 โลบเูจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร) ( Meal B/L/D) 

 วันทีย่าวนานและเหนื่อยหนักมาก จะเดนิทางผ่านภมูปิระเทศ แบบทุง่หญา้และกอ้นหนิ และหมิะรายรอบตัว จากนัน้เทรคไปยงั  
Gorek Shep  หลังจากพักดืม่น ้าชาแลว้เราก็เดนิตอ่ไปยัง  จะเดนิคูข่นานกบั glacier ไปยงั จดุสิน้สดุของการเดนิทางประเภท
เทรคกิง้  

วันที ่10 โกรักเชป (5140 เมตร) –กาลาพัตตา(5555เมตร)-ซองลา (4910เมตร) ( Meal B/L/D) 
เดนิทางไปยงั Kala Patta จุดชมววิทีม่องเห็นEverest จากกลับมายัง Gorek Shep และเดนิทางตอ่ไปยงั  ซองลา (4910เมตร) 

วันที ่11 ซองลา (4860 เมตร) – โชลาพาส (5330 เมตร) - ทักนัก (3440 เมตร) ( Meal B/L/D) 

 วันนี้จะเป็นอกีวันทีค่อ่นขา้งหนักโชลาพาสจะเป็นพาสทีช่นัและเป็นหนา้ผา หลงัจากขา้มโชลาก็จะเดนิลงอยา่งหนักไปยังทักนัก 
วันที ่12 ทักนัก(3440เมตร) – โกก๊โย ่(4780 เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิออกจากหมูบ่า้นทกันักไปยงัหมูบ่า้น โก๊กโย ่หมูบ่า้นแหง่ทะเลสาบสเีทอควอยศ โก๊กโยเ่ลค 

วันที ่13 โก๊กโย ่( 4780 เมตร) - โก๊กโยร่ ิ( 5484 เมตร) ปรับสภาพรา่งกาย ( Meal B/L/D) 
 เดนิเลน่ชมทะเลสาบเพือ่ปรับสภาพรา่งกาย และเดนิไปยงั Gokyo Ri 

วันที ่14 โก๊กโย ่(4780เมตร)- เรนโจ ลา (5360เมตร) - ลมุเด (4370เมตร) ( Meal B/L/D) 
 เดนิขา้มเรนโจทีม่คีวามสวยงาม ลงมายังหมูบ่า้นลมุเด หมูบ่า้นเล็กเหมอืนยอ้นอดตีไป 50 ปี 
วันที ่15 ลมุเด(4370 เมตร) -นามเช (3440 เมตร)( Meal B/L/D) 

วันที ่16 นามเช(3440 เมตร) -ลคุลา (เมตร)( Meal B/L/D) 
 วันนี้จะเป็นวันเทรควันสดุทา้ย ไปยังสนามบนิลคุลา และเลีย้งอ าลาลกูหาบที ่สนามบนิลคุลา 
วันที ่17 ลคุลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑ ุ( Meal B) 

 บนิกลบัยังสนามบนิกาฐมณัฑ ุ พาทา่นเขา้ทีพั่ก รับประทานอาหารกลางวัน และปลอ่ยทา่นอสิระ   
วันที ่18 กาฐมัณฑ ุ( Meal B /D) 
 อสิระฟรเีดยห์นึง่วัน (เพือ่เป็นการเผือ่หากเทีย่วบนิลคุลาไมส่ามารถเดนิทางไดต้ามปกต)ิ และเลีย้งฉลองความส าเร็จ 

วันที ่19 กาฐมัณฑ-ุกรงุเทพ ( Meal B) 
 สง่ทา่นยังสนามบนิตรภีวัูนเพือ่เดนิทางกลบัยังกรงุเทพ 
 

ราคาตอ่ทา่น  
 

 
อัตราคา่บรกิารนี้รวม        คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา, คา่โรงแรมพัก 2-3ทา่น, คา่ยานพาหนะ. คา่Permit    
ลกูหาบ, อาหารตามมือ้ระบ,ุ *ถงุนอน/ Duffle Bag ใหย้มืระหวา่งเทรค , อาหารตามระบ,ุ คา่น ้าชากาแฟระหวา่งมือ้อาหาร 

อัตราคา่บรกิารนี้ไมร่วม    คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ , คา่น า้ดืม่ใสก่ระตกิสว่นตวัระหวา่ง
เทรค 
การช าระเงนิ งวดที ่1 มัดจ า 70 USD เรทตาม Super Rich, งวดที ่2  ช าระงวดสดุทา้ยทีป่ระเทศเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 
 

 
 

COST 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

PRICE USD 1420.- USD 1390.- USD 1310.- USD 1350.- USD 1300.- USD 1275.- USD 1265.- USD 110.- 

19D 18N รวมอาหาร บินไป-บินกลบั ลุคลา 



รหัสโปรแกรม +3: -B1-20DEBC PASS 20D19N
 

วันที ่1  กรงุเทพ-กาฐมัณฑ ุ( Meal D) 

 รับทา่นยังสนามบนิ พาทา่นเขา้ทีพั่ก หลงัจากนัน้ชอ้ปป้ิงอปุกรณเ์ทรคเพิม่เตมิ เลีย้งตอ้นรับทา่นดว้ยอาหารและการแสดงแบบ
เนปาล ี

วันที ่2  กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา(2840 เมตร) – พักดงิ(2610 เมตร) ( Meal B) 
เราจะเดนิทางไปยังสนามบนิลคุลาดว้ย Goma Airline ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีเทรคไปยงั Phakding  ทางเดนิสว่น
ใหญ่จะเป็นทางลง   

วันที ่3 พักดงิ(2610 เมตร) – นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) ( Meal:-) 
 เดนิทางตอ่ไปยัง นามเชบารซ์าร ์วันนี้จะพบกับยอดเขา Thamserku  สูอ่ทุยานแหง่ชาต ิSagarmatha  
วันที ่4 นามเชบารซ์าร ์– คมุจุง – นามเชบารซ์าร(์3440เมตร) ( Meal:-) 

 ปรับสภาพรา่งกายใหคุ้น้ชนิกับความสงู เดนิไปชมววิ ที ่Hotel Everest View เพือ่พบกับ Mt.Everest  
วันที ่5 นามเชบารซ์าร(์3440 เมตร) – เตงโบเช (3860 เมตร) ( Meal:-) 

วันนี้ววิระหวา่งเสน้ทางจะเป็นววิพาโนรามา ของ Thamserku , Ama Dablum , Lhotse และ Everest  โชคดเีราอาจจะไดพ้บ

กับกวาง  
วันที ่6 เตงโบเช (3860เมตร)-ดงิโบเช(4350เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิตอ่ไปยังหมูบ่า้น Debuche จะเขา้สูล่ักษณะภมูปิระเทศแบบ Alpine ตน้ไมเ้ริม่นอ้ย สตัวท์ีพ่บแถวนีจ้ะเป็นพวกจามร ี(Yak)  

วันที ่7 ดงิโบเช (4350 เมตร)-ชกูงุ (4730 เมตร) ( Meal:-) 
 เลอืกปรับสภาพที ่Chukung เทรคไปยัง ชกูงุร ิ(5546 ม.)พักทีห่มูบ่า้น ชกูงุ 
วันที ่8 ชกูงุ-คองมาลา (5535เมตร) – โลบเูจ (4910 เมตร) ( Meal:-) 

  วันนี้จะขา้ม Kongma La ซึง่เป็นพาสทีอ่ันตรายและเดนิยากทีส่ดุ เมือ่ขา้มเสร็จเราจะไปพักที ่Lobuche  
วันที ่9 โลบเูจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร) –Everest Base Camp (5335 เมตร) ( Meal:-) 

 วันทีย่าวนานและเหนื่อยหนักมาก จะเดนิทางผ่านภมูปิระเทศ แบบทุง่หญา้และกอ้นหนิ และหมิะรายรอบตัว จากนัน้เทรคไปยงั  
Gorek Shep  หลังจากพักดืม่น ้าชาแลว้เราก็เดนิตอ่ไปยัง  จะเดนิคูข่นานกบั glacier ไปยงั จดุสิน้สดุของการเดนิทางประเภท
เทรคกิง้  

วันที ่10 โกรักเชป (5140 เมตร) –กาลาพัตตา(5555เมตร)-ซองลา (4860 เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิทางไปยงั Kala Patta จุดชมววิทีม่องเห็นEverest จากกลับมายัง Gorek Shep และเดนิทางตอ่ไปยงั  ซองลา (4860 เมตร) 
วันที ่11 ซองลา (4860 เมตร) – โชลาพาส (5330 เมตร) - ทักนัก (3440 เมตร) ( Meal :-) 

 วันนี้จะเป็นอกีวันทีค่อ่นขา้งหนักโชลาพาสจะเป็นพาสทีช่นัและเป็นหนา้ผา หลงัจากขา้มโชลาก็จะเดนิลงอยา่งหนักไปยังทักนัก 
วันที ่12 ทักนัก(3440เมตร) – โกก๊โย ่(4780 เมตร) ( Meal :-) 
 เดนิออกจากหมูบ่า้นทกันักไปยงัหมูบ่า้น โก๊กโย ่หมูบ่า้นแหง่ทะเลสาบสเีทอควอยศ โก๊กโยเ่ลค 

วันที ่13 โก๊กโย ่( 4780 เมตร) - โก๊กโยร่ ิ( 5484 เมตร) ปรับสภาพรา่งกาย ( Meal :-) 
 เดนิเลน่ชมทะเลสาบเพือ่ปรับสภาพรา่งกาย และเดนิไปยงั Gokyo Ri 
วันที ่14 โก๊กโย ่(4780เมตร)- เรนโจ ลา (5360เมตร) - ลมุเด (4370เมตร) ( Meal :-) 

 เดนิขา้มเรนโจทีม่คีวามสวยงาม ลงมายังหมูบ่า้นลมุเด หมูบ่า้นเล็กเหมอืนยอ้นอดตีไป 50 ปี 
วันที ่15 ลมุเด(4370 เมตร) -นามเช (3440 เมตร)( Meal :-) 
วันที ่16 นามเช(3440 เมตร) -ลคุลา (เมตร)( Meal :-) 

 วันนี้จะเป็นวันเทรควันสดุทา้ย ไปยังสนามบนิลคุลา และเลีย้งอ าลาลกูหาบที ่สนามบนิลคุลา 
วันที ่17 ลคุลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑ ุ( Meal B) 
 บนิกลบัยังสนามบนิกาฐมณัฑ ุ พาทา่นเขา้ทีพั่ก รับประทานอาหารกลางวัน และปลอ่ยทา่นอสิระ   

วันที ่18 กาฐมัณฑ ุ( Meal B /D) 
 อสิระฟรเีดยห์นึง่วัน (เพือ่เป็นการเผือ่หากเทีย่วบนิลคุลาไมส่ามารถเดนิทางไดต้ามปกต)ิ และเลีย้งฉลองความส าเร็จ 

วันที ่19 กาฐมัณฑ-ุกรงุเทพ ( Meal B) 
 สง่ทา่นยังสนามบนิตรภีวัูนเพือ่เดนิทางกลบัยังกรงุเทพ 

 
ราคาตอ่ทา่น  

 

อัตราคา่บรกิารนี้รวม        คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑ ุ– ลคุลา, คา่โรงแรมพัก 2-3ทา่น, คา่ยานพาหนะ. คา่Permit    
ไกดเ์ทรค,ลกูหาบ, อาหารตามมือ้ระบุ, *ถงุนอน/ Duffle Bag ใหย้มืระหวา่งเทรค , อาหารตามระบุ 

อัตราคา่บรกิารนี้ไมร่วม    คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ถา่ยรปู/ถา่ยวดีโีอ ,คา่น ้าดืม่ใสก่ระตกิสว่นตัวระหวา่ง
เทรค 
การช าระเงนิ   งวดที ่1 มัดจ า 70 USD ตาม Rate Super Rich, งวดที ่2  ช าระงวดสดุทา้ยทีป่ระเทศเนปาล 

เลขทีบ่ัญช ี ธ.กสกิรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย ์ ชือ่บญัช ีนางสาวนสิติา วอ่งวทิยา เลขทีบ่ัญช ี070-2-92566-5 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

COST 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX SGL SUPP 

PRICE USD 1000.- USD 960.- USD 875.- USD 925.- USD 875.- USD 845.- USD 835.- USD 110.- 

19D 18N ไม่รวมอาหาร บินไป-บินกลบั ลุคลา 



ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไมม่ีโรคประจ าตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลงัเคล่ือน รูมาตอยด ์

หวัใจ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ภมูิแพอ้ย่างหนัก SLE เน่ืองจากสภาพอากาศและภมูิประเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือทางการแพทย์

ท าไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 2.อากาศระหว่างเทรคจะเปล่ียนแปลงมาก เร่ิมจากรอ้นประมาณ 20 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และ

อาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดท่ีแรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์หเ้ตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกก าลงักายใหร่้างกายแข็งแรง แต่ไม่ไดห้มายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็น

โรคแพค้วามสงู ซ่ึงเกิดขึ้ นไดก้บัทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกก าลงักายใหเ้น้นไม่หนักแต่ใหน้าน 

เร่ือยแต่ใหอ้ึดทน เช่น การเดินขึ้ นบนัไดวนัละ 1,000 ขั้นต่อวนั การ Squart วนัละ 100ครั้ง/นาที ท าติดต่อ ไม่จ าเป็นตอ้ง

ออกก าลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเน่ืองอย่างน้อยวนัละ 30-60 นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง 2 สปัดาหใ์หง้ดการออก

ก าลงักายเป็นเพยีงการออกก าลงักายเบาๆ เชน่เดินวนัละ 1-2 กม. ต่อวนั เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บก่อนเดินทาง 

 

 

***รายละเอียดเพิ่มเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอยีดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงัก าหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต่์อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าท่ีพกัให ้1 คืน ส่วน

คืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไม่ยงัไม่เทรคกิ้ ง อตัราค่าท่ีพกัในโพครขา/กาฐมณัฑ ุ30 usd/ท่าน/คืน

(พรอ้มอาหารเชา้)  

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไม่สามารถเดินทางออกจาก ลุกลา ได ้อตัราค่าท่ีพกัในระหว่างเทรคพรอ้มไกดดู์แล 45 usd/

ท่าน/วนั (รวมอาหาร3มื้ อ) 

4. ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะด าเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วท่ีสุด โดยหากท่านยืนยนัจะ

เดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ 2.  

5. บริษัทรบัด าเนินการค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีาท่านละ 1,100 บาท (วีซ่า15 วนั)  1,600 บาท (30วนั) รวมค่า

ไปรษณีย ์ในการส่งกลบัเรียบรอ้ยแลว้ และ ใชร้ะยะเวลา 7วนัท าการ 

6. บริษัทรบัท าประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได  ้

7. กรณีทีเ่ครือ่งบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรือลุกลา ดว้ยสภาพอากาศของสนามบินทีไ่ม่เปิด ทา่นตอ้ง

รอเทีย่วบินในไฟลทว์นัถดัไปจนกว่าสนามบินจะเปิดใหเ้ครือ่งบินขึ้ นลงไดต้ามปกต ิการใหบ้รกิารซ่ึงเป็น

เงื่อนไขของสายการบินทีจ่ะไม่ไดอ้นุญาตใหผู้ต้กคา้งเป็นไฟลทแ์รก และหากทา่นตอ้งการกลบัซ่ึงจะมีอีก

ทางเลือกคือการเรยีก เฮลิคอปเตอร ์ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึ้ นเที่ยวละ 450-500 usd (ซ่ึงไม่รวมกบัค่าทวัร)์  

8. เราจะด าเนินการเรยีกเฮลิคอปเตอรก์รณีทีท่่านเจบ็ป่วยรา้ยแรงและทางไกดมี์ความเห็นว่าทา่นตอ้งลงดว้ย

เฮลิคอปเตอรเ์ทา่นั้น หากทา่นเจบ็ป่วยและสามารถเดินลงเองไดแ้ตต่อ้งการใชบ้รกิารของประกนัภยัเพือ่

เรยีกเฮลิคอปเตอร ์***ทางบรษิัทมีค่าด าเนินการในการเรยีก Rescue ทา่นละ 5,000 บาท/ทา่น และค่าทพีกั

พรอ้มอาหารเชา้ท่านละ 15 USD/ทา่น/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนัการเดินทางได*้* และทา่นอาจะ

ไม่ไดร้บัการเรยีกรอ้งสินไหมทดแทนไดจ้ากประกนัหากตรวจพบว่าทา่นไม่ไดเ้จบ็ป่วยรา้ยแรง จนตอ้ง 

Rescue แบบเรง่ด่วน ซ่ึงค่าใชจ้า่ยประมาณ 200,000 บาท และหากตอ้งการใหบ้รษิัทชว่ยทา่นเปลี่ยนตัว๋

เครือ่งบินเพือ่เดินทางกลบัไทยหากทา่นตอ้งการกลบัเรว็/ชา้ลง (โดยค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นในการเปลี่ยนวนั



เดินทางของตัว๋เครือ่งบินระหว่างประเทศท่านตอ้งจา่ยจรงิตามสายการบินเรยีกเก็บ) ซ่ึงนอกเหนือการ

รบัประกนัของการเดินทาง 

9. เงือ่นไขการยกเลิกไฟลทห์รอืการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีทีท่า่นเจบ็ป่วย เป็นเงื่อนไขของบรษิัทประกนัภยั ทาง

บรษิัทการเคลมไดห้รอืไม่ขึ้ นอยูก่บัการพจิารณาของประกนัเป็นหลกั 

การยกเลิกการเดินทาง 

 1.คืนเงินมดัจ  า 50 % เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป 

 2.ไม่คืนเงินมดัจ  า เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั 

เอกสารทีใ่ชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. ส าเนาพาสปอรต์ วนัหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง (Scan ส่งมาได)้  

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได)้  

เอกสารในการท าวีซ่า (กรณีใชบ้รกิารท าของทางบรษิัท) 

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง) 

3. ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 1 ฉบบั 

ทปิไกดแ์ละลูกหาบ 

 ทิปไกดเ์ทรคกิ้ งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถใหไ้ดต้ามความสมคัรใจ  

Position 9-15 Trekking Days 5-8 Trekking Days 

Guide 15,000 รูปี/ทริป 12,000 รูปี/ทริป 

Assistance Guide 12,000 รูปี/ทริป 10,000 รูปี/ทริป 

Porter (ลูกหาบ) 8,000 รูปี/ทริป 6,000 รูปี/ทริป 

 

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถต่อท่าน/วนั 3$(300รูปี) 

 อตัราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา  

- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกไดป้ระมาณ 2.80-2.93 รูปี) 

- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี) 

- บตัรเครดิตใชไ้ดท้ั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางรา้น 

- บตัรเอเทีเอ็มใชไ้ดเ้ฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย,์กสิกรไทย   

ไฟฟ้า :  

ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบหวักลมตอ้งน าหวัแปลง

สญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 



เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 

เวลา:    ชา้กว่าประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทยนาทีละ 7 รูปี 

ซิมมือถือ/Internet Data: 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซ้ือไดท่ี้ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตวัจริง รูปถ่าย และส าเนาพาสปอรต์ ราคา 150-

300 รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ้ นกบัสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ ง ส่วนในเมืองใชไ้ดท่ี้ความเร็ว สามารถ

ใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซ้ือ Package  Internet เร่ิมตน้ท่ี 2 GB/30 วนั ราคา 

1000 รูปี 

- AIS SIM2FLY ใชไ้ดท่ี้ในตวัเมืองใหญ่ๆ สญัญานใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  

- Everest Link เป็นสญัญาน wifi ท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้ Tea House   

เงินตดิตวั :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใชเ้งินไทยแลกไดท่ี้เนปาล   

สิ่งทีค่วรน าไป : 

- กลอ้งถ่ายรูป,ท่ีชารจ์,ปลั้กไฟ 

- รองเทา้Trekking, หมวก,ร่ ม , เส้ือกนัฝน,  

- ถุงมือ,ถุงเทา้,เส้ือกนัหนาว, ผา้บฟั 4-5 ผืน(เช็ดน ้ามูก) 

- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แว่นกนัแดด,  

- สนับเข่า 2 ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 

- อาหารแหง้ติดตวัส าหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลูกอม, เกลือแร่ ส าหรบันักกีฬา, ขวดน ้าเบาๆ, ถุง

กนัน ้า  

- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋าน ้ารอ้น(ไวใ้ส่ในถุงนอนส าหรบัคนขี้ หนาว) 

- ยารกัษาโรค  ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ าตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนัเดินทาง 

ความเชื่อทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซ่ึงนับถือววั ซ่ึงหากท่านเอาเน้ือววัแหง้ไปไม่ควรชวนชาวเนปาล

รบัประทาน หรือบางสถานท่ีไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหนังววัเขา้ไป”   

หมายเหต ุ  

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่าน าติดตวัขึ้ นเคร่ือง 

- ***เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่น าเคร่ืองประดบัและของมีค่าติดตวัไปมาก** 

 

เกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซ้ือเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-

22.00 น. 

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซ่ึงจะไม่รบัประทานเน้ือววั แต่จะรบัประทานเน้ือควาย และนมควาย 

๓. คนเนปาลจะไม่ใชม้ือซา้ยในการยื่นของหรือทานขา้ว เพราะถือว่าเป็นมือท่ีใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์ 

๖. เมื่อไปไหวพ้ระท่ีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี 

๗. กฎจราจรไม่มีผลส าหรบัเมืองน้ีค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไม่ทะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 

- หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหา้มน าของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้ น

เคร่ือง ไม่ว่าจะเป็นน ้ายาสระผม, น ้าหอม เป็นตน้ ดงัน้ัน ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณาน าโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองดว้ย 



 

 
 


